
Utdeling av medisiner i 

barnehage, skole, 

skolefritidsordning(SFO)  
 

Ansvar 
Foreldre har ansvar for medisinering av sine  
barn. Dersom legemidler må tas i den tiden barnet 

er i barnehage/skole/SFO, og barnet trenger hjelp 

til dette, skal det inngås en avtale mellom  

foreldre og barnehage/skole/SFO om hvordan dette 

skal gjøres. Avtalen skal være skriftlig.  

Helsestasjon/skolehelsetjenesten har oppsett på 

skriftlig avtale og medisinoversikt. Dette skal finnes 

ved den enkelte barnehage/skole/SFO. 

Dersom foreldrene kan håndtere legemidlet til 

barnet selv, vil det i prinsippet innebære at også 

andre kan yte den hjelpen under forutsetning av at 

de får den samme informasjonen og opplæringen 

som foreldrene. 

Rektor, styrer ved den enkelte barnehage /skole 

/SFO har ansvar for at nødvendige avtaler er på 

plass og at ordningen fungerer forsvarlig.   

Ved langvarig medisinering skal avtalen være 

underskrevet av barnets foresatte, rektor/styrer og 

helsestasjons-/skolehelsetjenesten ved 

helsesykepleier/skolelege. 

 

Personalet i skole og barnehage skal ikke på 

egen hånd foreta medisinering med f.eks 

smertestillende eller febernedsettende.  

I slike situasjoner skal foreldre kontaktes. 

 

 

  

 

 

 

Oppbevaring av medisiner  

For barn som trenger akuttmedisin, bør dette 

oppbevares i barnehage/på skolen/SFO, slik at det 

er tilgjengelig ved behov. 

 

 

Når legemidler oppbevares i barnehagen, skolen og 

skolefritidsordningen bør det legges vekt på 

følgende: 

• Legemidlene oppbevares innelåst 

• Legemidlene oppbevares atskilt for hvert barn, 

for eks. i egen eske/emballasje, merket med 

barnets navn 

• Det oppbevares kun legemidler for kortere tids 

forbruk per barn/elev 

• Nøkkel til medisinskap må oppbevares 

utilgjengelig for barn og uvedkommende 

 

Opplæring og utlevering av medisiner 
Det er en forutsetning at det personellet som skal 

bistå barnet, får den nødvendige opplæring. 

I praksis vil opplæring av personellet gis av 

foreldrene i samarbeid med ansatte i helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten, evt. behandlende lege eller 

annet helsepersonell. 

Det bør gis opplæring i: 

• Det enkelte barns spesielle tilstand og behov 

• Det enkelte legemiddel, dosering og evt. diett, 

nødvendige medisinske næringsmidler e. lign. 

• Hvordan legemidlet skal gis 

• Legemidlets virkemåte, herunder bivirkninger 

og komplikasjoner. 

• Førstehjelp og legemiddelhåndtering i 

forbindelse med akutte tilstander, for eks. 

epileptiske anfall og anafylaktisk sjokk ved 

allergi og legemiddelbruk  

• Rutiner for kontakt med helsetjenesten ved 

behov, innhenting av foreldrenes samtykke osv. 

• Informasjon om innhold i avtale 

• Evt. instruks om bruk av akuttmedisin. 

• Taushetsplikt 

 

 

 

Det bør være avklart hvem som til enhver 

tid kan utlevere medisiner til barnet. 

Det bør kvitteres for at medisinene er gitt. 

 

Dersom barnet har sykdom som kan kreve  

akutt behandling på skolen/i barnehagen,  

(for eks. epileptiske anfall, astmaanfall, 

diabetes, allergiske anfall) skal det finnes 

instruks for akuttmedisinering.  

Denne bør være underskrevet av 

behandlende lege. 

Foreldrene har ansvar for at en slik instruks  

er levert til skolen, og at den blir oppdatert 

ved eventuelle endringer i barnets tilstand. 

Den som gir medisin ved akutte tilfeller, 

skal følge instruksen. Foreldrene gis 

informasjon om behandling som er gitt. 

 

 

Hvis feil skjer 
Dersom det skjer feil ved medisinering av  

barnet, skal det meldes nærmeste 

overordnede. Foreldre og eventuelt lege 

kontaktes, alt etter alvorlighetsgrad. 

Foreldrene skal alltid informeres. 

Feilmedisinering registreres på eget 

skjema. 

 

 

 

 



 

Formål 
Formålet med denne folderen er å bidra til  

gode rutiner og god kommunikasjon og  

informasjon mellom de berørte parter, og 

derav sikker medisinering av de barna det 

gjelder. 

 

Det vises til: 

Rundskriv 1-5/2008” Håndtering av  

legemidler i barnehage, skole og 

skolefritidsordning.” 
 

 

 

Målsetting: 
• sikre at barn som trenger medisiner i  

skoletiden/ i barnehagen får riktige  

medisiner til rett tid og på riktig måte 

• sikre at personale som deler ut 

medisiner gis tilstrekkelig kunnskap og 

informasjon 

• gjøre foreldrene trygge på at skole/ 

barnehage ivaretar 

medisinhåndteringen på en betryggende 

måte 
 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan du spørre? 
Først og fremst barnets foreldre 

 

 

 

Om akutte problemer: 
• Barnets fastlege                            

- navn og telefonnummer på 

avtaleskjema 

• Nome legekontor: 35008600 

• Øyeblikkelig hjelp: 113 

  

 

 

Om rutinene: 
Ansatte på helsestasjonen eller i 

skolehelsetjenesten svarer gjerne på 

spørsmål, og bidrar til å lage gode 

ordninger for det enkelte barn. 
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Nome helsestasjon 

Telefon 35 00 86 20 

 

 


